
10/29/2009

1

1

LEX  REI  SITAE

The principle of Lex Rei Sitae has been

accepted in many countries.

History of the principle:

During Middle Ages, there was need to

solve issues involving commercial

transactions between traders belonging to

different cities and countries.
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Therefore, they developed the theory of statuta. 

There are 2 types of Statuta theory:

1. Statuta personalia

The law/status of the person governs their 

goods/properties.

2. Statuta realia

Lex Rei Sitae: the law where goods are 

situated, is the law that governs the 

property rights of the goods.
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Bagaimana dg HPI Indonesia?

Teori Statuta mana yang diikuti?

Berdasar ps. 17 AB:

Untuk benda tidak bergerak, HPI Indonesia menganut 

Teori Statuta Realia.

(“Mengenai benda-benda yang tidak bergerak berlaku 

hukum dari tempat, di mana benda-benda itu 

terletak”)

Bagaimana dg benda-benda bergerak?

�AB tidak mengaturnya.

Hanya saja berdasar perkembangan teori hukum:

HPI Indonesia juga menerapkan Teori Statuta Realia

untuk benda-benda bergerak

(baca buku Hk Perdata Internas Indonesia jilid III bag 1, oleh Prof. 

Gautama, hal. 315 – 318)
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Catatan:

Yurisprudensi HPI Indonesia tentang penerapan Teori

Statuta Realia bagi benda bergerak jauh lebih sedikit

daripada bagi benda tak bergerak.

Demikian pula, undang-undang Indonesia tidak ada yg

eksplisit mengakui penerapan Teori Statuta Realia

bagi benda bergerak. Berbeda halnya bagi benda

tidak bergerak yang ada aturan eksplisitnya (ps. 17 

AB)
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Oleh karena itu, masih ada beberapa Sarjana yg

beranggapan bahwa:

Untuk benda bergerak berlaku Teori Statuta

Personalia.

Contoh:

• Law of matrimonial domicile applies to movable

property (http://www.answers.com/topic/conflict-of-laws)

• The law of the residence or domicile of the owner 

or possessor of the movable collateral was 

applied instead of the law of its location 
http://www.ppl.nl/summercourses/2008/mansel-outline.doc
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• UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 

TENTANG JAMINAN FIDUSIA

• Pasal 11

(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia

wajib didaftarkan.

(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan

Fidusia berada di luar wilayah negara Republik

Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) tetap berlaku.

7

Penjelasan Pasal 11

• Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan

Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi

Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik

yang berada di dalam maupun di luar wilayah

negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas

publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian

terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang 

telah dibebani Jaminan Fidusia.
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Dari isi UU Jaminan Fiducia ps. 11 di atas, terlihat:

Bahwa untuk benda bergerak yang dibebani hak

tanggungan berlaku Teori Statuta Personalia

Teks RUU HPI Indonesia mengenai benda:

“Benda bergerak dan tidak bergerak diatur oleh

hukum dari tempat di mana benda itu berada”

(lihat hal. 333 buku Hk Perdata Internas Indonesia jilid III bag 1, oleh

Prof. Gautama)
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Art. 17 AB: Mengenai benda-benda tidak bergerak, 
berlaku hukum dari tempat dimana benda-benda itu
terletak.

Lihat contoh-contoh di hal. 316

Lex Rei Sitae menentukan:

1. Status kepemilikan dari benda tidak bergerak.

2. Hak-hak lain berkaitan dg benda tidak bergerak tsb.

3. Kualifikasi sebuah benda, bergerak atau tidak
bergerak.
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Prinsip Lex Rei Sitae (Art. 17 AB) mengalahkan prinsip

Locus Regit Actum (Art. 18 AB) dalam hal benda tidak

bergerak.

Locus Regit Actum TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN 

untuk perbuatan-perbuatan yg bersangkutan dengan

penciptaan, peralihan, perubahan, dan pembatalan

atas hak kebendaan benda tidak bergerak. (Lihat hal. 323 

dari buku)
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Untuk benda-benda tidak bergerak, selalu 

berlaku hukum dari tempat dimana benda-

benda tidak bergerak tsb berada, baik itu untuk 

syarat materiilnya maupun syarat formilnya 

(vorm) � LEX REI SITAE


